LUDVIKA MS
Månadsmötes protokoll 20140904
Närvarande: 13stycken

§ 1 Mötet öppnas
Johan hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§2

Föregående protokoll
Protokollet godkändes.

§ 3 Information från sektionerna
a: Folkrace
Eva frågade Urban Brisman om han kunde vara med och hjälpa igång sektionen, så de nya i
sektionen får stöd. Fältman var 2a i Bollnäs. Det är 4 tävlingar sökta till nästa år. Det finns
funktionärer att tillgå, Johan har kontakt med en person som han kan ringa om det behövs. Bosse,
Janne, Eva hjälpte till i Falun på Folkrace.
b: Rally
Ludvika MS hjälpte till i Fagersta med Nattkröken. Tävlingsdatum sökta för Skogsrundan 21/2
2015 även för Ludvika Rushen den 8/8 2015. Den 24 jan 2015 Bergslagsrallyt har vi ansvar för 1
komplett sträcka + starten på en annan. Ludvika Rushen genomfördes utan problem.
c: MC
Charles informerade om 3-klubbarstävling till helgen det är en träningstävling.
Det blir
ingen stånka i år. Ny ägare vid Björnhyttan det är Bergviksskog.
Endurokillarna var
med vid Finnmarksturen och hjälpte till båda dagarna.
d: Offroad
Lars Bergman har kontakt med Ola Nyström på kommunen och miljöavdelningen om
träningskörnning på Björnhyttan. Kravet dom hade var att städa området 2 gånger om året för att
vi ska få vara där. Det finns försäkringar för både Dynamiten och Björnhyttan.
e: Virtuellt
Bengt E, fanns inget nytt att rapportera.
f: Dubbelkommando bilen
Dubbelkommandobilen har varit på Dynamiten där personer med funktionsnedsättningar har fått
prova på att köra bilen. Ett mycket uppskattat arrangemang.

g: Säkerhet
Trygg och säker förening, Bosse väntar på svar från kommunen.
h: Miljö
Det måste sökas nytt miljöcerifikat för nuvarande går ut den 25/10 2014.
__________________________________________________________________________________
© Johan Eriksson, Ludvika MS, e-mail: rally.eriksson@hotmail.se

LUDVIKA MS
Månadsmötes protokoll 20140904
Närvarande: 13stycken

i: Ekonomi
Charles lämnade en rapport om ekonomin hur det såg ut på kontot den 30/8 för kubben.
Charles ska lämna en mera korrekt kassarapport han ska få hjälp av Bengt Busk.
Ulla lämnade in rapport om lokstöd den 31/8, det blir ett litet bidrag.
§ 4 Skrivelser/ rapporter från förbunden. ( Svemo/ SBF/Kommunen/SISU
Ingenting har kommit in.
§ 5 Nya medlemmar
Adam Backström blev invald.
§ 6 Kurser
Den 18/11 blir det kurs i rally - förare och kartläsarlicens.
§ 7 Övriga frågor/ upplysningar
Peter Gustavsson har pratat med Pär Eriksson, kultur och fritid om han kan komma till klubben
och ge information.
Åke Andersson önskar protokollen underskrivna av den som öppnar mötena och den som för
protokollet. Anki frågade Lars Bergman när det skulle bli någon fest. Lars Bergman skulle tänka på
det och lämna besked senare.

§ 8 Mötets avslutande
Johan avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Johan Eriksson
Ordförande

Ann-christin Andersson
Sekreterare
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